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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو الرابعة الدورة

ىل  12جنيف، من   2017يونيو  16اإ
 
 
 

هاقائمة إرشادية بالقضايا العالقة التي ينبغي 
ّ
 معاجلتها/حل

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

التقليدية والفوللكور احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف الويبو جلنة  رتقر   .1
ىل فرباير  27من يف الفرتة املعقودة يف جنيف  الثالثة والثالثنيدورهتا  يف، )"اللجنة"( ىل 2017مارس  3اإ ، أأن حتيل اإ

رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معدورهتا الرابعة والثالثني " )"القامئة"(، أأدِرجت  اجلهتا/حل ها يف ادلورة القادمة"قامئة اإ
 مرفق قرارات ادلورة الثالثة والثالثني للجنة. يف

 رفق هذه الوثيقة.ومعال ابلقرار املذكور أأعاله، ترد القامئة يف م .2

ىل الإحاطة .3 ن اللجنة مدعوة اإ علام ابلقامئة  اإ
 الواردة يف املرفق.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 املرفق

رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حل ها يف ادلورة القادمةقامئة   اإ

 أأهداف الس ياسة العامة .1

 اس تخدام مصطلحات "المتكل غري املرشوع" و/أأو "]سوء الاس تخدام[/]المتكل غري القانوين[".

 والاعرتاف ابحلقوق اليت اكتس هبا الغري.

 املوضوع .2

دراج معايري  ذا اكن ينبغي اإ  الأهلية وحتديد املوضع اذلي تُدرج فيه.ما اإ

ىل مدة زمنية ل بد أأن تكون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد اس ُتخدمت فهيا لتكون قابةل للحاميةوالإشارة   .اإ

 نطاق امحلاية .3

 الُُنج "القامئة عىل احلقوق" و/أأو "القامئة عىل التدابري".

ذا اكن ميكن اتباع "هنج متعدد املس ت ذا أأمكن اتباعه، حتديد طريقة صياغته.وما اإ  وايت"، واإ

 واحلقوق الاقتصادية و/أأو املعنوية، واحلقوق الأخرى.

 املس تفيدون .4

دراج مس تفيدين خبالف الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية. ذا اكن ينبغي اإ  ما اإ

 اس تخدام بعض املصطلحات واملفاهمي ومعانهيا .5

ىل "امحلاية" وأأشاكل ا  لتعبري الثقايف التقليدي "احملمية" والعالقة مبعايري الأهلية / نطاق امحلاية.الإشارات اإ

ىل "صون" أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  والإشارة اإ

ها، مثل "المتكل غري املرشوع". ىل طبيعة الرضر اليت جيوز الامتس امحلاية ضد   واملصطلحات اليت تشري اإ

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو مدى انتشارها، مثل "املكل العام" واملصطلحات اليت تصف أأو ختص جودة 
 "املتاحة للجمهور" أأو "الرسية" أأو "املقدسة". أأو

 واملصطلحات اليت ختص املس تفيدين، مثل "الشعوب الأصلية".

دارة احلقوق/املصاحل .6  اإ

 .دور وطبيعة "الإدارة أأو الإدارات اخملتصة"
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 اتالاس تثناءات والتقييد .7

ذا اكن ينبغي حتديد الاس تثناءات والتقييدات عىل الصعيد الوطين، أأو توفري مجموعة من الاس تثناءات العامة  ما اإ
دة.  و/أأو احملد 

 العالقة ابملكل العام .8

 احلقوق/املصاحل وممارسة واجلزاءات العقوابت .9

 مدة امحلاية/الصون .10

 الرشوط الشلكية .11

 التدابري الانتقالية .12

 الأخرى العالقة ابلتفاقات ادلولية .13

 املعامةل الوطنية .14

 التعاون عرب احلدود .15

ذاكء الوعي .16  تكوين الكفاءات واإ

 املبادئ / ادليباجة/ مقدمة .17

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


